Zasady sprawowania sakramentów w związku z ponownym otwarciem kościołów

PIERWSZA KOMUNIA
Parafie powinny dostosowywać się do tych zasad, jedynie kiedy to konieczne, jednakże powinny
być ostrożne, aby nie naruszać dystansu społecznego, przepisu zakrywania twarzy i przepisów
dotyczących dezynfekcji.
Parafie lub proboszczowie nie mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych (od 15 do 20% całkowitej
liczby miejsc dostępnych w kościele (zgodnie z poleceniem zespołu liderów parafii), dystansu społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym dokumencie.
Parafie będą musiały korzystać z systemu rezerwacji / rejestracji, w celu dopilnowania, by liczba
obecnych osób w kościele nie przekraczała liczby dozwolonych osób.

Przygotowanie
1. Należy odpowiednio oznakować i monitorować drzwi wejściowe i wyjściowe. Drzwi wejściowe

należy podeprzeć lub pozostawić szeroko otwarte przed Mszą, a drzwi wyjściowe należy podeprzeć
lub przytrzymywać otwarte pod koniec Mszy św., aby ludzie nie musieli dotykać klamek, gałek lub
uchwytów popychających.

2. Podłoga w kościele powinna być oznakowana taśmą, która wyznaczy dystans społeczny i wskaże

obecnym, gdzie powinni się znajdować podczas poruszania się w kościele (np. podczas Komunii św.).

3. Należy wyraźnie oznakować ławki / krzesła tak, aby uczestnicy wiedzieli gdzie mogą usiąść, zacho-

wując dystans społeczny, który wynosi co najmniej sześć stóp odległości. Najlepszym układem jest
naprzemienne skonfigurowanie wyznaczonych miejsc siedzących. Należy pamiętać, że odległość
sześciu stóp musi być zachowana z przodu, z tyłu i po obu stronach każdej osoby.

4. Osoby witające powinny spotkać się z uczestnikami w przedsionku i dopilnować, aby wszyscy mieli

założone na twarzach maseczki ochronne, udostępnić środki dezynfekujące dłonie i sprawdzić listę
rezerwacji. Powinni oni przypomnieć wiernym, że jeśli mają gorączkę lub są chorzy, nie powinni
wchodzić do kościoła.

5. Wszelkie śpiewniki, mszaliki, luźne kartki lub koperty muszą być usunięte z ławek i przechowywane

w osobnym pomieszczeniu. Nie należy z nich korzystać aż do odwołania.

6. Marszałkowie powinni pomagać obecnym w zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego

podczas całej uroczystości. Dotyczy to tych części, podczas których wierni siedzą, jak również tych,
kiedy poruszają się w kościele, szczególnie podczas Komunii św.

7. Wszyscy obecni w kościele muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne. Biorąc pod uwagę

wytyczne IDPH i CDC, osobom mającym trudności w oddychaniu mogą być zwolnione z wymogu
noszenia maseczki. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać zachowania dystansu społecznego
w stosunku do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie. Dzieci poniżej dwóch lat są zwolnione
z noszenia osłon twarzy lub maseczek ochronnych.

8. Należy ustalić procedury korzystania toalet. Sugeruje się, aby tylko jedna osoba korzystała z toalety

w danym momencie.
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Liturgia
1. Wspólny śpiew wiernych jest w chwili obecnej zabroniony. W czasie Mszy św. może śpiewać kantor

i osoba akompaniująca, jednak muszą oni znajdować się w odległości 10 stóp od pozostałych
członków służby liturgicznej i wiernych.

2. Wszyscy obecni w kościele włączywszy duchownych, powinni siedzieć w wyznaczonych /

oznaczonych miejscach, zachowując odpowiedni dystans społeczny. Należy podkreślić, że wszyscy
przez cały czas powinni mieć założone maseczki ochronne z wyjątkiem kiedy zabierają głos.

3. W procesji na wejście należy zachować dystans społeczny, wykorzystując w tym celu znaczniki na

podłodze nawy.

4. Podczas Liturgii Słowa lektor i ksiądz mogą opuścić swoją maseczki ochronne, aby przeczytać

czytania i wygłosić homilię. Odnosi się to również do osoby wygłaszającej wezwania modlitwy
powszechnej / modlitwy wiernych.

5. Należy ominąć procesję z darami. Dary powinny znajdować się na bocznym stoliku, a kapłan (lub

diakon, jeśli bierze udział w uroczystości) przyniesie je do ołtarza.

6. W kościele nie będzie zbierana kolekta ani przy pomocy podawanego sobie koszyka, ani koszyka

z przedłużonym uchwytem. Kolekta powinna być składana do wyznaczonej w tym celu nieruchomej
skrzynki.

7. Jeśli w Mszy św. uczestniczy diakon, należy dokonać konsekracji wina w dodatkowym kielichu.
8. Cyborium / cyboria zawierające komunikanty przeznaczone do udzielenia wiernym Komunii św.,

powinny podczas konsekracji być umieszczone na boku korporału - nie bezpośrednio pod
twarzą kapłana - aby nie eksponować ich na ewentualne skażenie wirusem podczas Modlitwy
Eucharystycznej.

9. Komunii św. należy udzielać wyłącznie pod postacią konsekrowanych komunikantów i tylko na rękę,

przy czym kapłan i nadzwyczajny szafarz Eucharystii dezynfekuje ręce bezpośrednio przed i po
udzielaniu Komunii św.

10. Kapłan i nadzwyczajny szafarz Eucharystii powinni, podczas udzielania Komunii św., mieć na

twarzach założone osłony twarzy.

11. Konieczne jest, aby osoby przyjmujące Komunię św. podchodziły do każdego udzielającego

Komunii św. w jednej kolejce, aby został zachowany dystans społeczny.

12. Należy pouczyć osoby przystępujące do Komunii św., aby podczas procesji komunijnej zachowywały

dystans społeczny zgodnie ze znacznikami na podłodze kościoła. Pomoc marszałka lub osoby
witającej w zapraszaniu do podchodzenia osób z kolejnych ławek, co być może jest praktykowane,
będzie bardzo pomocna.

13. Osoba porządkowa, która kieruje wiernych z poszczególnych ławek do kolejki po Komunię św.,

powinna spryskać dłonie każdego wychodzącego z ławki jedną porcją środka dezynfekującego.
Powinna również przypomnieć, aby nie dotykać niczego w kościele, nie dotykać swojego ubrania,
czy swojej skóry aż do momentu spożycia Komunii św. Innym rozwiązaniem jest pomoc drugiej
osoby porządkowej z przodu nawy. Będzie ona spryskiwać ręce każdego środkiem dezynfekującym,
w momencie, kiedy osoba ta będzie trzecia w kolejce po Komunię św.

14. Zanim kapłan zacznie udzielać Komunii św. i zanim założy na twarz osłonę lub maseczkę ochronną

i okulary ochronne (goggles), powinien poinformować zebranych, że procedura przyjmowania
Komunii św. jest następująca:
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a. Przechodź do przodu w jednej kolejce, zachowując sześć stóp odległości pomiędzy następną osobą
zgodnie z umieszczonymi na podłodze znacznikami.
b. Dezynfekuj ręce korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się na stole lub środków
oferowanych przez marszałka. Zanim podejdziesz do księdza, aby otrzymać Komunię św. energicznie wetrzyj środek dezynfekujący w dłonie i poczekaj do wyschnięcia rąk.
c. Po dezynfekcji rąk NIE dotykaj twarzy, ubrania ani innych powierzchni, czy przedmiotów.
d. Po dezynfekcji rąk, kiedy zbliżasz się do kapłana, przyjmij Komunię św. TYLKO na rękę.
e. Następnie odsuń się o sześć stóp w bok, zdejmij tasiemkę / pasek / gumkę maseczki ochronnej
lub osłony twarzy z jednego ucha, pozostawiając ją zawieszoną na drugim uchu i po odsłonięciu
ust przyjmij Komunię św.
f. Załóż maseczkę ponownie na usta i nos i wróć na swoje miejsce.
15. Kapłan podejdzie do stolika, zdezynfekuje swoje ręce i założy osłonę lub maseczkę i okulary ochronne

(goggles), wyjaśniając, że używanie osłony twarzy / maseczki ochronnej i okularów ma na celu
ochronę zebranych i siebie samego.

16. Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i pozostali szafarze Eucharystii zdezynfekują swoje

dłonie.

17. Wychodzenie na zewnątrz kościoła powinno się odbywać poszczególnymi ławkami, aby przy

wychodzeniu został zachowany dystans społeczny.

Po celebracji. Sprzątanie.
1. Ławki i inne obszary w kościele o dużej częstotliwości używania należy czyścić za pomocą chusteczek

dezynfekujących, z ławek należy usunąć śmieci i inne przedmioty.

2. Osoby sprzątające kościół powinny nosić rękawiczki i maseczki chroniące twarz.
3. Wszystkie stoły, naczynia i instrumenty wykorzystane podczas ceremonii muszą zostać zdezynfe-

kowane / wytarte do czysta i pozostawione do wyschnięcia przed ponownym korzystaniem z nich.
(Prosimy zauważyć, że jedynie płukanie ich wodą NIE wystarcza, aby usunąć z nich wirusa.)

4. Po uroczystości należy zdezynfekować / przetrzeć księgi rytualne.
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